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Αποκαλυπτικά στοιχεία από την ΕΡΓΑΝΗ

Στην ακτινογραφία των επιχειρήσεων ανά τη χώρα αλλά και στην αναλυτική καταγραφή
των εργαζομένων σε αυτές προχώρησε το υπουργείο Εργασίας μέσω του συστήματος
ΕΡΓΑΝΗ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο Υπουργός, Γιάννης Βρούτσης,
στην Ήπειρο λειτουργεί μόλις το 2,83% του συνόλου των επιχειρήσεων της χώρας ενώ
εργάζεται μόλις το 1,96% των μισθωτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού.

Πιο αναλυτικά ο αριθμός των επιχειρήσεων που έχουν ως έδρα την Ήπειρο ανέρχεται σε
6.267 και είναι μεγαλύτερος μόνο απ' αυτόν των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Β.
Αιγαίου και Ιονίων Νήσων.

Όπως είναι φυσικό οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν έδρα την Αττική και την Κ
.Μακεδονία. Συνολικά στη χώρα λειτουργούν 221.149 επιχειρήσεις.

Σε ότι αφορά δε τους εργαζόμενους κι εδώ η Ήπειρος βρίσκεται πάνω μόνο από τις τρεις
προαναφερθείσες Περιφέρειες με 29.997 μισθωτούς να απασχολούνται στις επιχειρήσεις
της αποτελώντας το 1.96% του συνόλου του εργαζομένων οι οποίοι είναι συνολικά
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1.534.177. Οι περισσότεροι εξ' αυτών, 771.769 εργάζονται στην Αττική.

Η εικόνα που παρουσιάζει η Ήπειρος ανά Περιφερειακή Ενότητα δείχνει ότι τα Γιάννινα
είναι το κέντρο της επιχειρηματικότητας της Περιφέρειάς μας καθώς στο νομό μας
δραστηριοποιούνται 3.713 επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν το 1,48% του συνόλου των
επιχειρήσεων της χώρας.

Στην Άρτα, την Πρέβεζα και τη Θεσπρωτία οι αριθμοί αντίστοιχα είναι 1.109 (0,44%), 1.162
(0,46%) και 976 (0,39%).

Οι αριθμοί που αφορούν τους εργαζόμενους σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα έχουν ως εξής:

Ιωάννινα 18.165 (1,17%), Άρτα 4.792 (0,31%), Πρέβεζα 3.992 (0,26%) και Θεσπρωτία 3.069
(0,20%).

Η συνολική εικόνα

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ετήσια καταγραφή μισθωτών και επιχειρήσεων
στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» είναι δυνατά και αποκαλυπτικά:

Πιστοποιούν ότι η μισθωτή απασχόληση στην Ελλάδα «ξαναζωντανεύει», επιδεικνύοντας
ένα πρωτόγνωρο δυναμισμό. Συμβάλλοντας έτσι στην εξομάλυνση της αγοράς εργασίας και
τη σταδιακή μείωση της ανεργίας. Κάτι που επιβεβαιώνεται τόσο από τη θετική εξέλιξη των
μηνιαίων ροών του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» όσο και από τις άλλες πηγές
δεδομένων της αγοράς εργασίας, όπως η ΕΛΣΤΑΤ και ο ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με την περσινή καταγραφή του 2013, ο αριθμός των επιχειρήσεων στην Ελλάδα
που απασχολούσαν έστω και ένα μισθωτό εργαζόμενο ήταν 196.695. Φέτος, το 2014,
αυξήθηκαν στις 214.409 (αύξηση 9%). Δημιουργήθηκαν, δηλαδή, μέσα σε ένα χρόνο 17.714
νέες επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο.
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Το 89,6% από αυτές τις επιχειρήσεις είναι πολύ μικρές, καθώς απασχολούν έως 10
εργαζομένους. Το 45,5%, δηλαδή περίπου οι μισές επιχειρήσεις της χώρας,
δραστηριοποιούνται στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο και τις υπηρεσίες εστίασης.

Ο συνολικός αριθμός των μισθωτών εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε όλη την Ελλάδα
στην καταγραφή του 2013 ήταν 1.371.450 άτομα. Φέτος, το 2014, ο αριθμός των μισθωτών
έφτασε τα 1.531.179 άτομα, αυξημένος κατά 159.729 άτομα σε σχέση με πέρυσι. Αυτή η
ετήσια αύξηση της μισθωτής απασχόλησης κατά 11,65%, οι 159.729 νέες θέσεις μισθωτής
απασχόλησης, συνιστούν το πιο αισιόδοξο και ενθαρρυντικό στοιχείο της φετινής
καταγραφής, απόρροια της επανεκκίνησης της οικονομίας αλλά και των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων που έγιναν στην αγορά εργασίας.

Περίπου το 70% αυτών των εργαζομένων απασχολείται περισσότερες από 35 ώρες την
εβδομάδα, δηλαδή σε θέσεις πλήρους μισθωτής εργασίας, ενώ το 30% εργάζεται λιγότερες
από 35 ώρες την εβδομάδα. Είναι αξιοσημείωτο, μάλιστα, το γεγονός ότι η κατανομή των
εργαζομένων ανάλογα με τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας τους παραμένει σταθερή σε
σχέση με πέρυσι.

Το 8,95% των εργαζομένων αμείβεται στα όρια του κατώτατου μισθού, ενώ περίπου το 40%
των εργαζομένων αμείβεται με μισθούς μεγαλύτερους των 1.000 ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η παρατήρηση ότι η συνολική μηνιαία δαπάνη για μισθούς και
ημερομίσθια ανέρχεται φέτος σε 1.595.727.438,73 δις ευρώ, αυξημένη κατά περίπου 80
εκατ ευρώ (5,35%) μηνιαίως σε σχέση με πέρυσι που ήταν 1.514.645.824,22 ευρώ.
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